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Umum üccarların ve ahhitlerin esleki Organıdır 
lstanbulun tem.izliği ve 

intizamı 
'tenı· l"k ·· d ı · ız ı muca e esı nasıl yapılmalı ? 

-3 

i.t_"b11tun t . ı· . h k 
l •mıı. ıA-ı a kında 

o dut k t, biJ uın ma alede, ••hri· 
~ befıtı~il~. ~emleket için çok 

111d dıgım temiılik propa· 
b,k•ıı bahsetmiş, ve hıfzıs· 

~tıııtt ın:ııııdan sokaklarımızın 
4- la laınan sulattırılması lüzu· 
~~t "•r etıniftim. 

ı ~.ı: her şeye rağmen, büyük 
"ÇÜic l ofQı dı 0 sun, sokaklarımız 

'" lıt' kça, toz.dan ve ça
a_ Urtulınamıza imkln yok· 

•ııreu 

'

tibi c, sokaklarımızın ba-
Çolc -h· b' '• mu ıın ır meseleye 

Ot, Q11'ln:ıek mecburiyeti hasıl 
)ok iün İstanbulda asfalt 
il hır, denebilir. Sokak-

~- llliih' . 
.'tildi ıaı bır kıımı parke 
' ~· Buralarda - bilhassa l'u,.. . 

1111 
1 

•• Umenın ne zahmetli 
<lı. :ı :Ylenıeğe bilmem hacet 
'tiı· u-.yoıtar zamaın ••--

' br, fakat bir knç ay son· 
•eti 0 tulur. Bu suretle belc
~~~aiı tnasraflara girişir. Bu 

laden halli içın, bulun so· 
~. b~falta çevrilmesi lazım· 

lfııJc da bütçe darlığından 
L te'-.ia~ısı.:dır. Fakat Belediye 
-tııce lıle yapamıyacağı bu 

11 
. ~Pek ala lstannul halkına 

"4't '• r, Şöyle ki : 
.. •cya apartıman sahibi 

. Otı ~ 
t llndc bulunan kaldırım 
k~~kak kısmım yolun or
tııt Ur asfalta çevirmeğe 

ı,., ~lur, ve bu işın verilen 
--ıı,) llırcıinde bitirilmesi ~i
~ "haı bır mühlet, mesela 

)-:•ilir, Mühletin hitamında 
•okak kısmını lieledi· 

ır 

I ta 
1
"e bedelini mal 1ahi· 

•t11~ a. tahsil t:der. Bunun 
\ İt lltıda bir kanun da yn· 
ı ' •e · ~i~ ~·~ evvela Şişli, Maç· 
~illi iıbı mamur ve nisbe· 
~ili ~•ttntlerden batlamr. 

~lıipl Yle cezri bir tarza hal 
~ !il Ctınc kaça mal olabi-
L. t.tre · · d · '\i genııııjm e bır so-
~~t IO 1metrelik cepheye 
blll . ~aUı bir apartıman 
· ~ Pıyade kaldırımlarının 

2 ı:netre ohıun. Bu a· 
ıı-.. 'ilbibine, 70 m. 2 lık 
'l~ının inşası düşer. Bu· 
\ Ş(Qı:• Usati olarak 300 

1() 
1
!• apartımanın her ka, 

lı._t • ıra, gctıriyorsa, mal ıa· 
~'ta~~e aldığı 1920 liradan, 

"-.. lt.a~ er çıkarıldıktan sonra 
, ~~ ~ııdan, bir defaya mnh· 
'4-biU tere, pek ala 30J lira 
"-• r, Lüz.umuuda, bir ıe· 

· 111 ol k - k' > "" illa uz.ere, ıra 
\~bil~Yda bir iki lira zam 

ll • Ve bu suretle mal 
·~~.~~uku da bir parça ol· 
>lltı, 11 olur. İstanbul hal

•-llt~~i böyle ağır bir 
~ ... 

~ta ız ıaduu kabul edi· 
~llt, :ıaı etmek bittabi saf· 
~ ~to Unun için, evveli bü
L.""lllla,t•ıandaya başlamalı, 
~bitli •okaklar yüzünden 
,,:nun bir sonede far

•ızın vercliji pırının 

Yazan: HALDUN TEREM 

mikdarı tt-barlb ettirilmelidir. Me
seli boıuk yollardan geçen bir 
adam, altı ayda bir çift ayakkabı 
eskitirıe, asfalt yollcırda ayak ka • 
lannın ömrü hiç olmazsa 9 a:a 
çıkacaktır. Binaen aleyh, lıer ıe· 
ne ayakkabıları için ayırdıA-ı pa· 
ranm bu suretle 1 3 ini saklıya· 
caktır. Yani, bu işe vasati olarak 
senede 12 lira tahsis ediyoua, bu· 
nun 4 lirasını tasarruf edecektir. 
Bu adamın bir karısı bir de çocuğu 
olduğunu farzedelim ; Bunların her 
biri için de aşağı yukarı aynı 
ayakkabı masrafını ihtiyar edi 
yorsa, aıfalt yolun kendisine te· 
min edeceği senelik kar 12 1. . d ıra, 
yam eının~i hesabıma göre, as· 
fal! yolııtı 111~asc 1çi11, kiracı ola
r~k kendisine lıH'elliip eden, ve 
bır clefayu rııalısuı olmak iizcre 
uerecefji paradır. Binaenaleyh bu 
~ ... s ..... ,1 .. ft ··-' : _ • • ' 

12 lıra ile, artık ken'tffsini v·e aııe: 
ı;ini, bütün hayatlarınca, farkına 

varmıyarak verdikleri füz.uli ı:ıyak· 

kabı masrafından kurtarmış ola· 
caktır. Fakat edecekleri kar, bu 
kadarla da kalmıyacaktır. Yolla
rın boLukluğundan dolayı, vesaiti 
naklıye, bilhassa otomobiller, bu· 
rada dığer memlckcllcre nazaran 
dulıa çabuk cslW'ler. Ve lastikleri 
daha çabuk yıpranır. Bu mes'ele 
de bittabi arabanın amorti hesabın· 
da nazarı itibara alınır. Netice iti
barile, otomobilı olmıyanlar, bo· 
zuk yollar yüzilnden otobüslere 
ve taksilere lüzumundan faı.la 

nakliye ücreti verirler, otomobil 
sahıpleri de eskiyen arabalarını 

çabuk dcğiştir..nek mecburiyetinde 
kalırlar. llu yıızden, Jstanbul hal
la, farkuıa uarmmian Jıcr sene 
binlerce /ıra sar/ediyor. BQ.Zuk ve 
karanlık sokaklarda, aym sebep
ten dolayı gc.celeyin vukua gelc:n 
kazalilr da başka. 

İşte bütün bunlar, İslanbul 
halkına münaııp bir lisanla, radyo 
sinema, gezele vasıtasile anlatılırsa 
muhtemel itirazların hafifliyeceğine 
şüphe etmiyorum, 

Bu fikrimi bir kaç ay evvel 
bazı kimselere açmışbm ; böyle 
bir siyasetin Almanyada tatbik e· 
dıldiğini söylediler ; halta İzmir 
de de hiç olmazsa piyade kaldı· 
rımlannm inşası veya tamiri için 
tatbik edilmekte olduğunu duy· 
dum. 

istanbul ıokaklarında daha baş· 
ka neler göze çarpar ? Evvela 
bunlara ya çok uzun ya aelişi gü' 
zel isimler verilmış ulmaıı. Meseli 
" Maçka silah deposu caddesi ,, 
yerine sadece "Maçka caddesi,, de· 
nem ez.mi? "Vali Konaği caddesi,, de 
bence manasız bir isimdir. Her ne 
kadar başka memleketlerde "Rue 
de l'H6tt:l-de·Ville,,, "Rue de la 
Prefecture,,, yahut "RathauS.iitrasse 
isimli sokaklar varsa da, bunları 

vali veya beled ye reisinin oturdu· 
ğu evden dolayı değil, fakat tari
hi ve san'at bakımuıdıın kıymetli 

bir Vilayet veya Belediye binası

nın önünden geçtiklerinden dolayı 
bu ıuretle isimlendiıilmi9lerdir. 

a) SALAR 
------=----::m=-=-ı--.__, __ _...,=-=----=-----

l n ş a at-Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Vıliyet Merke . d ki!. .!{.' b 

to k 1 ·ı zın e ar,.ır ve c-
. n arme mm arı e çatısı yapılmıt ola oıı denb r illı k l 

bınaııoın ahşap ıv bo . L an ı o u 
20153 1· 5 k 6 a ya vesaır llll;ımlarının intasıdır. Kefif bedeli 

ıra uruştar. 

ı - Bu ite aid evrak ı••lardır : 
A - Ekslltme ıarhıam .. ı, mYkanleaaae B f 

gcınel şartnamesi, ' ayıathrlık tlerl 

B - Fenni huuıst t•rtnamelerle pro 'e İ t 1 b 
,artnamcleri bedelsiz olarak Giraaon Naf~a· Da ~ye? edr u levb~~k ve 

3 Ek . aıreaın en a a ıhrler 
- ııltme 20.4.939 perçernbe oü Ü t 15 d H • ' 

haa b M-d- J".I{.- bi • 0 aaa e ususı Mu-
e e u ur U5U na&ında toplanacak olan Vılayet D . • E -

meninde yapılacaktır. aımı ucu· 

4 - Ekı!ltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksıltmeye girebilmek için isteklinin 1511 li 48 k 

muvakkat teminnt vermcai YQ bundan b.ı ka ra . uruı 
haiz olup gx•t ·1 . 1• d ş aşağ"ıdaki veaıkaları 

u .. erı mesı azım ır. 

A - Cari seneye aid Ticaret odası vesika 
B - Ehliyet vesikası. ıı. 
Ehliyet vesikası alabllmek i · · t kl' . . 

ihal - " d . çın ıs e ının elıedeki refcraaılarla 
- e gunun en. el~ az Hkıı gftn evvel istida ile Vilayet Makamıaa 

muracaat etmeaı azımdır. 

6. - Teklif m~ktupları yukarda üçöncü maddede yazılı uat
ten bır saat evvelıne kadar Viliyet Daimi Encümeni R . I' . 
md~kl buz mukabilinde vnileceklir. Postada olacak gecikmeı::s ~!~:el 
e ı mez. 

UzunköprU İnhisarlar İdareıinden : 
Tamiratın nevi Muhammen bedeli 

Muradiye mahallesinde Emanet tütünler anbarı 
tamiri 

İdarehane binası tamiri 
Mamul tütün anbarınm 

Lira K. 
43 86 

21 87 
tamiri ile içerisinde 

cemekan inşaası 432 34 

Yekun 498 07 
Yukarıda ya11lı itler pa1arhk suretiyle yaptmlacaktır. 

Şartname ve keşif raporlarını görmek iıtiyenler Edirue Baı· 
müdürlUğli ile Müdtiriyetimiı Muhasebesine ye pazarlığa 
gireceklerin % 7,5 hesabile 37,34 lira teminat akçeleriyle 
?irlikte 14.4.939 tarihine milsadif cuma glinü ıaat 16 da 
idaremizde müteşekkil Komisyona müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden : 
Keşıf bedeli 18487 lıra 20 karu~ olau Cihaugirde Cılıangir 

caddesinin katranla ıose inşası kapal zartla eksiltmeye konul· 
rnu~tur. Eksiltme 21.4 939 cuma günü saat 10 te Daimi En· 
cümende ycıpılııcaktır. Ke~if evrakile §artnamt!sini istiyenler 9l 
kuruş uıukabılinde alabilirler. İstekliler 2490 Myılı kauu11da ya· 
ıılı vesıkadtrn başka yollar §ubesi Mudürltiğüııdcıı alaca"ları 
\'€-Sikayı Fen İ§lori müdürJüğline tnsdık etlirdıkten sonra 939 
yılına aid ticaret odası vesikasite 1386 Jira 54 kuruşluk teminat 
uıakbuz veya mcklubile beraber teklıf mek.tubhırını lıııvi ka· 
palı znrflarmı yu~nrıda yazıh günde saat 14 e kadar daimi en· 
cümeno vcrmelidırltn. Bu saatten sonra verilecek zarflar ka· 
bul edilmez. 

Burnova Ziraat Milcadele İstasyonundan : 
Yeni istimlAk edilen bina pazarlıkla tamir edilecektir. 

Keşif bedeli 1127 lira 90 kuruştur. Taliplerin 85 liralık mu
vakkat ve 165 liralık kati teminat makbuzlarile bu ayın 20 
inci cuma günü saat 1 1 de Burnova Zıraat Mücadele İs
tasyonunda hazır bulunmaları ve faz.la malumatın müessese 
Müdürlilğünden alınabileceği ilan olunur. 

İstanbul Erkek Lisesi Satmalma Komisyonundan : 

Lisemizin 1888 lira 18 kurut keşif bedeli tamiratının 
4.4.939 günündeki eksiltmesine istekli çıkmadığından 
15.4.U39 cumartesi günü saat 10 da Beyoğlu İstiklal cad· 
desi 349 numarada Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul 
Komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 

Keıif, ıartnamo okuldan görUlUr. İlk teminat 142 li· 

radır. İsteklilerin en aı 1000 liralık bu iıe b . 
ki · 1 enır:er lf yaptı-

arına daır ıtnn~ul Vilayetinden eksiltme günilnden 8 gün 
evvel al~ı~ları ehlıyet vesikası ve Ticaret Odası veaikasiJe 
gelmelerı ılan olunur. 

Zonguldak Valiliğinden: 

, . ~on?ul~~k~a yapılacak Nafuı silindir garajının tamamı bin 
ıkı yuz yır.m ıkı .!fra" ?tuz ü9 kuruo tutarlı keşif bedelli etraf 
d~va~Jarı ve t~k orgu ııışaatı işinin yalnız dokuz ytız seksen 
hır lıra ~n ikı ktıru§luk kısmın111 tneası iti açık sk&iltmeye ko· 
aul111aştu. 

. Eksilt~eıl 12.4.939 Ç rıııa:ıba gttnil erıat en birde Vilayet 
~aımi .Enc~meııinde yapılacaktır. Muvakkat teminat yetmi~ ü 
lıra ellı sekız kuruştur. ç 

Keşif evrakı ve hıma müteferri diıYer evrak Vilayet D · -
E fi . k l . d e aımı ne menı a emıa e ,,.e Nafıa Müdür}iibünde er" ··ı b't• Ek . " "ucu e ı ır. 

. ...ıltmeye girrnek istiyenlerin ibale gününden en az se· 
kız gün ~vvel bir istida ile viliy t makamına mOracaatla al . 
cakları milteahhfdJik ehliyet vesika 1 ı'le bu yıl · · d 1'' 

8 

ıçın e ıcarct 

o~a:ıı.ıdan a.~ınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birJikte 
~ıldııılen gun ve saatte Daimi Encümende hazır bulunmaları 
ıl~n olunur. 

Kayseri Kültür Direktörlüğünden : 
~ ~ayseri Lisesinde yaptırılacak 3160 lira keşif bedelli 

hal~ mşaatı I~ gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksı.~t~~w .. 14 msan 939 cuma günü saat 14 de Kültür Di-
rektorlugunde toplanacak Komis t f d 
&uuuu• ~·~ ....... ·--·--··. yon ara ın an yapılacaktır. 

1 - Muvakkat teminat miktarı 237 liradır. 
2 - Vilayet Nafıa Dairesinden vesika ibra11 IAıımdır. 
3 - Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair vesika i· 

brazı 
4 - Bu inşaata .ait şartname keşif pılin ve saire evrak 

pazardan maada her gün Lise Direktörlüğünde görüleoilir. 
EZ 

lıaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

M. M. V. Satınalma Komiiıyonundan: 

Hepsine tahmio edilen lıatı 613SO lira olall 27 kalem 
sıhhi al&t ve malzeme kapalı zartla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 22.5.939 pazarteii gl1nü uat IS de M. M. V. satı
nalma ko. dadır. 

llk teminau 4317 lira SO kuruı olup şartnamesi 307 ku· 
ru§ mukabilinde Ko. dan alrnabılır. Eksıltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve cü maddelerindeki belgelerle birlıkte 
teklıf mektuplarını eksiltme saatınden en az bir aat evveline 
kadar Ankarada Mılli Müdafaa Vekılleti satınalma komisyonuna 
vermeleri. 

İstanbul Villiyeti V cteriner Müdürlüğünden : 

Şarbon hastalığı milcadelısi için )'Bpılacak &erf>m T8 8§1 

ihıarında kullamlmak Uzere 78 ıılem ec:ııa, al&t H edınat açık 

eksiJtmeğe konulmuş ise de bazı maddelerin piyasada mevcu· 
du bulunmaması yüzünden gününde ihalesi yapılamamış ve ye· 
niden tunzim edilen earln.ımede bir kalem teıızili ile 77 kaleme 
3873 lira fiat tahmin edılmiştir. 

Eksiltme 24.4.939 pazartesi glinfi saat 15 de veteriner dai· 
resinde teşekkül eden komisyonda yapılacaktır. Buna ait şartna· 
meyi görmek istiyenler her gün müdıriyete müracaat edebilir· 
ler. Eksiltmeye girecekltrin tayin edilen gün ve saatten evvel 
290 lira 50 kuruşluk banka mektup veya nakdi teminatlarını 
vilayet muhasebe Müdürlüği.ine yatırmaları ilan olunur. 

••• 
Fi.ıik ve kimya aleti alınacaktır. Bak : Teknik okulu SAK. 

lliolanoa. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Kayseri Kor Satınalma Komisyoounnao : 

1-Zenclderede gedikli erbao okul pavyonlarının dahil! 
elektirık tesisatı açık eksiltme suretile yapılacaktır. 

2 - .Muhammen keşif bedeli 4725 lıra 92 kuruştur. ilk 
teminat 354 lıra 44 kuru§tur. 

3 - Eksiltmesi 18 Nisan 939 sah gü111i saat lS te garnizon 
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8 u gün ilan olunan M ünakasalar ve üzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat 

A) Münakasalar - -
lnşant, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Dıvar ve tel örgü inş. 

Gümrük binası tamiri 
İki oygırlık aşım durağı inş. 
Kayseri lisesinde yap. tamirat 

Aç. eks. 

" 
" ,, 

981 12 
548 16 41 il 

1200 -
3160 - 237 -
1888 18 142 -

Müracaat yeri Gün Saat 

Zonguldak Valiliği 12-4-39 il -

" 
Nafıa Mild. 18-4-39 15 -

Bünyan Kaymakamlığı 24-4-39 16 -
Kayseri Kültür Direk. 14-4- 9 14 -
fst. Erkek Lisesi SAK. 15-4-39 10 -lst. erkek lisesi binası tamiri (lemd.) 

Bina tam ri Paz, 1127 90 165 - Bornova Zirdat Mücadele lıtasyonu 20-4-39 11 -
Parke taşile kaldır m inş. 

Betonarme köprüsü inş. şart. 2 L.) 
Bahçe dıvarı inş. (temd.) 
Sabit kütüphane ile Vek. kal rifer baca· 

ıının Çeloteks ile tecridi işi 
Santral bınas le makıne temelleri inf. 

Kapalı z. 

" Aç. eka. 

" 

" 

29358 91 
31000 -

881 43 
1145 -

75?3 87 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

2202 - Çanakkale Belediyesi 
2325 - Tancdi Nafıa Müd. 

66 15 Ank. İnhisarlar Başmüd. 
85 88 M. M. V. SAK. 

565- Karacabey Beled. 

Sıhhi alat ve mah:eme: 27 kalem (şart. Kapalı z. 613j0 - 4317 50 M M. V. SAK. 
307 krş.} 

Fizik aleti : 3 kalem (temd.) Aç. eks. 630 - 47 25 
Kimyc& aleti : 6 kal m ,, 376 - 27 20 
Ecza alat ve edevat: 77 kalem (temd.) ,, 3873 - 29() 50 

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat va malzemesl) 

Elektrik tesisatı 
Ampul G<>lyat 220X500 wat: 100!) ad. -

ampul Edison Normal: 24 26 volt ve 
20 Wat: 500 ad. 

Topkapı sarayı müzesi elektrik tesisatı 
Eleklrı•< te~isatı için lokomobıl ışi demir 

polrel ve kafesli direklerin montajı ve 
boyaomaııı 

Aç. ekı. 

" 

Paz. 
Krıpalı z. 

4725 92 
2340 -

499~ 95 
2976 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Nevresimlik bez : 9533 m. 
Tela : 132()0 m. 
Yatak ve yas ık kılıf ık bez: 6451'.? m. 
Amerikan vidaldSI : 20000 ds. l. 
Kurşuni bez: 200J m. beyez astarlık bez 

3JOUO m. 

Pa:ı. 

,, 
Kapalı z. 
Aç. ekı. 

Kapalı z. 

3050 56 

m. 1 16 
1320 -
8480 -

354 44 
175 50 

3;5 -

457 58 

1742 -
99 -

636 -

Teknik Okulu SAK. 

,, " 
lst. Vıl. Veteriner Direk. 

Kayseri Kor. SAK. 
D. D. Y. Haydarpaşa 

ist. Nafıa Müd. 
Keşan Bt:lediyeıi 

Tophane Lv:ı. SAK. 

" 
,, 

Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK. 
fıL. Jandr. SAK. 

" " 

5-5-39 14 -
2-5-39 15 -

13-4-39 16 -
22-4-39 11 -

21-4-39 15 -

22-5-39 15 -

24-4-39 14 -
2~-4-39 14 -
24-4-39 15 -

18-4-39 ·~ -26-4-39 10 30 

10-4-39 14 -
24-4-39 16 -

l 1-•-39 14 30 
ı 1-4-39 14 ıo 
25-4·39 10 -
14 4-39 14 -
22-4-39 11 -

Yüz havlusu: 615 ad. - banyo havlusu: 
437 ad.-beyaz gömlek : 60 ad. 

Aç. eks. 122j 15 92 - Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek. Ank. 22-4-39 10 -

Beyaz lastik ayakkabı : 23 l çift - futbol 
ucauc&.u'V .!aua.,1..lif! -Uij ... atı .. ı;Tf"~lJXi\kkl\• 

25 ad. 
" ,, 

1025 -

...._. -v 
Elbise malixesi : 45-60 tak. 
Hademe elbiııesi : 67 ad. 

Paz, 315 _ 
Aç. eks. Beh. 17 60 

Matbaa işleri_:_ Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
Dosya, laı;tik, pünez, alman alçısı, sehpa Paz. 

panorama, köoye v.s.: 34 kalem 
491 64 

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba_ Hah v.s. 
lacivert stor perde : 34 takım 
Yazı masası: 1 ad.-masa: 3 ad.-etajer: 

1 ad.-dosya dolabı: 1 ad,-gfü.lü do
labı : 1 ad, 

MUteferrlk 

Çift dilli toka palaska kayışı için: 20000 ad. 
Çadır direği : 360 ad.-buyük gergi kazı-

ğı : 360 ad. -küçük gergi kaıığı 1800 
ad.-yassı etek kazığı: 1200 ad.- ka
zık tokmai'J : 60 ad. 

Boranda kapsülü 20000 ad 
Ray delme makinesi : 30 ad.-cl ray des· 

tere makinesi: 12 adet,-yayları birbi· 
rinden uzaklaştırma veya yaklaştırma 
aleti : 30 adet 

Demir baskül 250-300 kg-. lık : 1 ad -
2000 kg. lık : 2 ad.:t 

Ölçü ve kontrol aletleri kazan dairesi için 

Paz. 

" 

Paı. 
,, 

" Aç. eks. 

" 
Kapalı z. 

443 -

--

320 -
4200 -

975 -

9500 -

Tente yap 
D'k Pıız. 240 -

ı enli tel : 7000 m, • 16.f 25 

T ,, " k 2000 " " 60 -
artı ağırlı ları muhtelif kiloluk ,. 164 25 

Kal~n çivili kayış : 16 >6 m. Aç. ekı. 2803 27 
Rapıt v~ ~ksel~'.yor ince çivili kayış: 600 m, ,, 807 30 
Gaz emıcı motor : l ad.-dınamo : 1 ad A k 790 • ç. e ı. -

ıu tulumbası : 1 ad. 

Çayır kiralanması: 13GO dönüm Kapalı z. 6500 _ 
10-4-39 da alınacağı ilan edilen 377 t. ku-

varsit kumu alınmd5ı sarfınazar edıldi 
Bez torba: 69 ad. - üstüvani : rinko ku· A k 6 

~ ç. e s. 00 -tu: 7 ad. 
Demir boru 20 m m : EOO m.- 50 m m : 

500 m. " 

Tevzi vanası 150 m m •· 10 d t · a .- evzı va-
na 200 m,m; 5 ad. 

Erzak Zahire, Et, Seb 

Kırmızı mercimek : 25 t. 
Bakla : 3LJ t. 
Ya taklık kuru ot : J O t. 

ze v.s. 

,, 

Paz. 
Aç. eks. 
Paz. 

1950 -

3000 -

76 15 ,, 
" 

47 25 Galatasaray Lisesi SAK. 
88 50 Yüksek Mühendiı Mektebi SAK. 

73 75 İıt. Beled. 

Tophane Lvz. SAK. 
66 45 Gö.zt~pe Ortaokulu SAK. 

24-
315 -

73 13 

712 5P. 

18 -
24 64 
9-

24 64 
210 22 
60 54 
59 2) 

488-

45 -

580 75 

Tophaı:e Lvz. SAK. 
,, " 

İst. Jandarma SAK. 
D. D. Y. Haydarpaıa 

" ,, 

Nafıa Vekaleti İıt. Elektrik İşleri 
U. Müd. 

Gümrük Muhafaza Gen. Komut. fst. 
fst. Belediyesi 

n 

" inhisarlar U. Müd. 

,, " 
Yüksek Mühendis Mektebi SAK. 

lst. Komut. SAK. 
Ask. Fab. U. Müd. Ank. 

Ereğli Havzai Fahmiyeıi Batmüd. 

Zonguldak Valiliti 

146 25 D. D. Y. Haydarpaşa 

Vize Tümen SAK. 
225 - Ank. Lvz. SAK. 

lst. Komut. SAK. 

22-4-39 11 -

12-4-39 14 -
24-4-39 15 -

ı 0-4-39 14 30 

I0-~-39 15 30 
10-4-39 14 -

11-4-39 14 -
11-4-39 15 -

14-4-39 14 -
28-4-39 ı o 30 

28-4-Jg lo ao 

1-S-39 ·~ -
8-4-39 il -

10439 14 30 
10-4-3!) 14 30 
10-4-39 14 30 
26-4-39 15 -
26-4-39 15 30 
24-4-39 15 15 

25-4-39 15 -

17-4-39 15 -

27-5-39 14 -

26-4-39 10 30 

13-4·39 
22-4-39 10 -
11-4-39 15 -

1 İstanbul elediyesindef1: 
Keşıf veya ~ 

Mıkdarı tahmin bed. f eıııt / __. 
1mar Müdürlüaa tçtn doıya, 14--84~aıe:~~S; 7J 7f 

atik, pünez, Alman alçısı, 

aehpa panorama, Güoye, 
ozalit ve anire. 

Ziraat Müdürlüğü için dikenli 7000 metre 210 -
tel 

Çubukla gaz depolarına tartı 164 25 
ağırlıkları (muhtelif kiloluk). 

Çubuklu gaz depolarma dikt nli 200 metre 60 -

telDaireıi adı, cinıi. mikdarı, tahmin bedeli yukırd• 1, 
itler ayrı ayrı pazcrhğa koııulmutlur. Pazarlık I0.4·939, 
a:arteıi günü aaat 14,30 d Daimi Encümende ya~ıl~ 
Evrakı Encümen kal mtndc görülebilir. istekliler bıı• 
yazıh tcmioat mnkbuz veya mcktubilc beraber yukard• 
gilode aaat: 14,30 Daimt Encümende bulunmalıdırlar 

S:ıtmalma Komi•yonun~n yapılacaktır. Cij 
4- 1 t klil"r keşif, ıartnamelerile projelerini her gıı 

tmalma komi yonund görehilirler. 
5 - E )iltınflye gir bilmek için lıu t sirntı yaP'cJ 

teahhiddin :Nafı vel u ıef ne vrnil iş ikinci ınıf cblıf 
lıah olın sı veyahut ayni şeraitı hıuz bir elektrıkçiyi 1 

başından sontto kadar ıstibd"luı deceğine dair ııo:,.. 
taedikll bir teahhUtoamo il T11Jaret Odasından alınaO 
sikayı ibraz etme i Jszımdlr. 

Keşan Belediyesinden : 

2976 lira bedeli kejifli Ke anda elektrik te isall111 

mir potrel ve kafesli diıeklerin montajı Ye boyanmssı~1 rile binada ynpılacak sair tadilat vo tamirat, lokomob• 
nisan 939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve k•P' 
usulile ekeiltmeye konmuştur. Talıblerin ihale güıil 4 
nisan 939 paz rle i snat 16 ya kadar Belediye f)ıC 
müraoaatıoıi ilAn olonur. 

1 tanbul Nafıa MödUrlüğtinden : 

10.4 939 paıarle i glinü saat 14 de 1 tanbalda 
düdüğü eksiltme komisyonu odasında 4998,95 lira ~t' 
li lstunl.JUI Topkapı sarayı müzesi elektrik tesisatı 
ek::ıil tıııeye konulmuştur. 

• ......... ' "''"'' ......... ,_ ........ , ..,_T ... ..ı .. ı .... i:;olcı ı ~ouol lıl.1 111 

rıi, şartaamaleri, proje ve keşif hulasasile buna ~ötef" 
evrak dııiresındc görülecektir. 

Muvakkat teminat 375 lıradır. 
lstekhleıin en a1 !500 liralık bu i§e 

dair idarelerinden almış olduğu vesikalarla 
ret Odası vesikalarile gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 1~letme r..;, 1dar" 

Muhammen bed Henle miktar ve vasıfları aşııl 
iki g~up m.alze~c ve eşya her grup ayı ı ayrı ıha le ' 
zere 2.6.4.939 Çarşamba günü saat 10,30 Haydarpaı• 
sı dabilındeki komisyon tarafından açık eksiltme u• 
alınacaktır. 

Bu İ§e girmek iatiyenleria her grupa ait hiza)ar•' 
~uvakkat teuıinatı VMmel ıi ve kanunun tayin etıili 
bırlıkto ek ıltme günü saatine kadar komisyona rııO 
Jazımdır. 

1- 10 adet 150 m/ m lık tevzi vanası 5 adet ıdJ 
tevzi vanası muhammen bedeli 1950 lira 've mur•~~ 
natı 146 lira 25 kuru~tur. 

2 - 1000 adet ampul golyat 220.L 500 "at ' 8 

ampul Edıson norm l 24/26 'olt ve 20 Wat mııhslJJ 
li 2340 lira ve m 1vakkat teminatı 17 5 lira 50 k urL111 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır 91·" 
Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Başk• 

Tutarı Fiııtı Miktarı Teminat miktarı 
Lira Kr. takım Lira Kr. --
315 525 45 il4 60 47 25 

Galatasaray Lisesi meccani talebesi için ~ 
min fiat ve teminatı yukarıda yazılı elbise dikil 
12 nisan 9 ~9 çarşamba günü saat 14 de Beyoi1-
caddesi 349 numarada Okul Komisyonunda p 
siltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek için Okul iti' 
teminat makbuz ve yeni sene Ticaret Odası veıi 
gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma KomiıY0 
9533 metre nevresimlik bez 1 1.4.939 sal• 

14,30 da Tophanede İstanbul Levazım AmirJii'~.ıl 
Ko. da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli y_. 
kuruştur. Kati teminatı 457 lira 58 kuruştur. 
belli saatte Ko. na a-elmeleri. 



M&oakua Chzet.esl 
~--------------~---------------~------· 

Cu•a T 

132()() metre teli alınacaktır. Paıarlıkla eksiltmesi 20000 adet buranda kapsülü alınacaktır. Bak : lıtanbul Jandar-

A..a·'•.l~. gfinft saat 15,30 da Tophanede İstanbul Leva· 1 ma SAK. ilaol .. rrna. 

"- ırlıgı Satmalma Ko. da yapılacaktır. Evsaf, şerait *** 
bt, 1llleıi Ko. da görfilebilir. isteklilerin kati teminatla- İne~ ve kalın çivili kayış alınancaktır. Bak: İuhiaarlar Um. 

•ber belli saatte Ko. na gelmeleri. Müd. iliolarına. 
• •• 11.d ••• 

~ •t laademe elblıeıi yap. Bak: Muteferrlk ılltmnuada Yok· Ol~ll ve kontrol aletleri alınacaktır. Bak: Nafıa V•kAleti lst. 
tndiı Mektebi SAK. Uinına. Elektrik itleri U. Müd. illnlarına. 

*** ~ *** 
~tlltan Yidaluı ile bea alınacaktır. Bak: 1.tanbul Jandarma Tevzi vanası alınacaktır: Bak elektrik ıtütünunda D.D.Y. illnına. 

lllaırın a. W!!!iııJi!iıii!!!!!i!il!!ıiiiiilF~!M' !!!!!!!!i!!!l!!'!!'!'!!!!!'!l'iz i!!liiı!iiı!ı!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l'!!!!!!!!!~ıİİ!!i!İ""!!!!!!!!!!!!!!!!!ı 

__ .. ___ _ 
Fabrikalar Umum Mtidürlüğti Merkez Satınalma 

10 
Komisyonundan : 

·~.939 paı:artesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
e 1 ilAn edilen 377 ton Kuvarsit kumu şartnamesinin 

' llrtlarında sehven bazı yanlışlık yapıldığı anlaşılmak 
.. ~•rt 1939 taı ibinde bu kum hakkında çıkan ilAn 
~ttzdnr. 

c,ın .. 
ru1t Muhafaza Genel Komutanlığı lstnnhul Satınalma 

Komisyonundan : 
1 :-- iki sayılı moıöre yaptırılacak tentelerin 8.4.939 Cu-
211 KOnü saat l 1 de pazarlığı yapılacaktır. 

..... Tasrnlanmış tutarı 240 lira ve ilk teminatı 18 liradtr. 
lllesi komisyondadır. Görülebilir. 

~lıul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

, ~ '1.,ka kayııı için ıO bin adet çift dilli toka alınacak
l 'llrlıkla eksiltmesi t l nisan 939 sah ~ünü saat 14 
0~hanede Amirlik Satınalma Ko. da yapılacaktır. Nü
~ Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 

• tenıinatlarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 
'~.t 
~ Çadır direği 
ı~ Büyük gergi kazığt 
ı~ Knçük gergi kazığı 

6Q Y aaaı etek kazığı 
'f Kazık tokmağı 

lt '-icarda miktarı ve cinsi yazılı beş kalem çadır dire
lllalzemesi 11 Nisan 939 salı güntl saat 15 te Top
' lnıirlik satmalma ko. da pazarlıkla alınacaktır. 

· ~t feraiti ve numuneleri ko. da görülebilir. istekli· 
l" nuni vesikalarile beraber belli saatte ko,na gel-
ı. 

. \'ttka,k Mühendis Mektebı Satınalma Komisyonuclan: 

~Ye konu- Miktarı Muham- Pev ak- ~ksihınePıin 
•ıu., Pinııi men bedelli çeıi Tarihi Saati Şekh 

e ~ elbisesi 67 A. 17,60 88,SO 24.4.939 15 Açık 
ı.ııti motör 1 A. l 80,00 ) 

tıaı C) 1 A. 450,00 ) 59.25 
" 15, 15 " 

l 111labası l A. ı 60,00 ) ek Mektebin 939 mali senesi zarfındaki ihtiyacları eksil-
2 °nulmu~tur. 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunda: 
Cinai ve miktarı 

Yirmi bin de1imetre murabbaı 
amerikan vidalaıı 

Yirmibin adet buranda kapıülö 

Tahmin 
bed~li 

lira K. 
----
13l0 00 

320 00 
----

lık teminah 
Lira K. 

----
99 ()() 

24 00 
---

1640 00 123 00 
1 - Tahmin bed•li ve ilk teminatı yukarda yaulı yirmi bin 

desimetre murabbaı amerikan vidalaaı ile yirmi bin adet dişili er
kekli buranda kapıülil 14 Niaao 939 cuma günü saat 14 de İııan
bul Gedikpaşadaki Jandarma Satıoalma Komisyonunda pazarlıkla 

ıatın alınacaktır. 
2 - Evaaf ve numune ile şartname her gün Komisyonda görü-

lebilir • 
3 - İıteklilerin 2490 sayılı kanunda yaaıka veı;ika ve ilk temi 

natlarile yazılı iGn YC ıaatte Komlıyonda bulunmaları. (2334) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Tahmin bedeli ilk teminat 
Ciuıi Kalem Lira Lira K. 

Fiıik Aleti 3 630 47 25 
Kimya Aleti 6 376 27 20 

Tekalk OkulY ihtiyacı olan yukartia cl&1 n mlktariyle tahmin 
bedeli ve ilk teminııtları yazılı Fiı.ik n Kimya aletleri teahilftdan 
ifa eclilememeai dolayıaıyla yeniden ve iki ayrı şartnamede ihaleıi 
yapılmak üıere 24.4.939 tarihlce rastlayan pazartesi günü saat (14) 
de açık ekıiltnıf'y• koo111uştnr. Ekıiltme Gümüııuyunda Yükıek 
Mübendiı Mektebi MuhHebiainde toplanacak Satınalma Komisyo· 
nunda yapılacaktır. lıtelıılilnin eari Yıl Ticaret Odaaı Belgeai ve 
2490 ıayılı kanunda yazılı belgelerle tomlaatlarını yatırmış olarak 
Kowiıyena gelmeleri. (2.U9) 1-4 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammo bedeli 9500 dokuz. bin beş yüz lira tutan yeni 
kazan daireıiue konacak ölçü ve kontrol aletleri C. İ, F. İstanbul 
te1lim edilmek Üzere kapalı zarf uaulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Ekıiltme 3.5.939 çarşamba günü saat 15 de İdarenin tünel 
başında metro ban binaaımn 5 inci katında toplanacak arttırma 
eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait tartnameler idarenin levazım müdürlütünden 
parasız. olarak tedarik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat 712,5 yedi yüz on iki buçuk liradır. 
5 - Teklif mektuplarıııın 2490 sayılı kanun ahkamına uyguo 

olarak ekıilımeden en u bir aaat evvel Komiıyon reıaliğine makbuz 
mukabilinde Teriimi' olması laumdır. (2296) l '- Hu ibtiyaclarm cins ve mik ta rlarilc ın ıı hanı men bede· 

~il~ teminatları, ekıiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında 

3 
~l§tir. 

1 
~istekliler 938 matı seoesiate aid Tieareı Odası veıika· İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunda; 

~ löstereccklerdir. TabmiD iık 
lit ....._Şartnameleri görmek istiyenleıin her gila ve ,~ksihme· Miktar n eiaıi bedeli t•minatı 
d_tb~~lerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mekteb bi· lira ku. lira ku. 
~ •lındeld komisyona müracaatları ilan olunur. - ------- ------- ---- --- -

İki bin metre kurşuni bez 560 00 
~ Otuı üç bin metre beyaz aalarlık bez 7920 00 
lf ?tğli Havzai Fahmiyesi Baş Mühendisliğinden: ---- ----

''zai F ahmiye Müdürlüğünce çam tahtasından 69 8480 00 638 00 
N \'e mevcut nümunesi veçhile 69 bez torba ve 7 üstü· 1 - Cinsi , miktar, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yaıılı 
ttllko L t l 1 4 939 'h' d · 'b iki kalem dikim malıeıneıi 939 senesine cari mukavele akti suretile 

llU u xapı ması . . tarı ın en ıtı aren 15 gün t k 22 Niıan 939 cumartesi günü aaat 1 l de kapa'ı zarf elı.siltmesilo İs-
li_ 'L_ açı eksiltmeye konulmuştur. 17.4.939 günti saat "'ı.._l tanbal Jandarma aa\ınalma Komisyonunca alınacaktır. 
'1 t edilecektir. 2 - Evaaf ve şartname ile nümuno her gün adı geçtn komis-
oı:hanımen bedeli 600 liradır. Muvakkat teminatı 45 yonda görülebilır veya şartnam• bed~lsiz aldırıl bilir. 

"1t .P talip olanların ve daha fazla malOmat almak is· 3 - 2490 ıayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin kanuna göre 
l"in mezkur müdürlüğe müracaatları. tanı.im edecekleri kapalı ı.arf teklif mektuplarım ihale günü aaat 
~ ona kadar makbuz kar.ılığı olarak komisyona vumeleri. 

•let Demiryolları ve Limanları İşletme Umum (233.5) 1-4 

lt'1h İdaresioden : ı 111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111':,! 
il.( aıaımen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya : 

klflırup malzeme ve eıya her gurup ayrı ayrı ihale ıı Mektep ve Hastanelerin = 
~ Gı~re 28.4.939 cuma günü saat 10,30 ta H. Paıada ~ ; 
· "' dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme _ İhtiyacı olan Bat- : 
'-•~tın alınacaktır. E • y k 5 
l 1•e girmek istiyenlerin her guruba ait hizalarında - tanıye, ata ' : 
i~~Ut~kkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği : Y Organ, Ç ar Ş af : 
~· bırlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona ~ ve Havluları : 
lUarı lAzımdır. Bu işe ait fartnameler komisyondan -

~olarak daiıtılmatadır. 30 adet Ray delme makinesi _ İstanbul, Sultan Hamam ; 
tl ray destere makinesi, 30 adet rayları birbirinden : (Tel. 200'25) : 

.. ltnıağa veyahut yaklaştırmağa mahsus alet, mu- § 5 ""il b velBeyoğlu, iıtiklil caddeıi No. 3i6 T 1 40 07) -
, 

1 
edeli 4200 lira olup muvakkat teminatı 315 li- § e · : 

~ .ı...,.•det 250-300 kg. lık demir baskül, 2 adet 2000 kg. = Bu R s A p AZ A R 1 H As A N H Üs N Ü 5 
ttraı;t baskül, muhammen bedeli 975 lira olup muvak- 1 § de arayınız. • . 5 

llıtı 73 lira l 3 kuruştur. ı : = 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cinsi Mikdarı 

Muhemm. % 1,5 
bedeli teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 
Eksiltme 

Şekli Saat 

Kalın çivili 1606 met. ıif 2803.27 210.22 Açık Eks. 15,
kayış 

Rapit ve ek-
selsiyor ince 
çivili kayış 600 ,, ,, 
rapit 

807.30 60.54 " " 
16.30 

1 - Şartname Ye nftmuneleri mucibince yukarıda mik· 
darı yazılı ince ve kalın çivili kayıf açık eksiltme uıulile 
mubayaa olunacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminat paraları, 
eksiltme şelcil ve saatleri hizalarında göıterilmiıtir. 

111- Eksiltme 26 4.939 çarşamba günü Kabataşda Le
vazım ve Mubayaat Şubesi Mildüriyetindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözli geçen Şu
beden parasız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,ö güvenme paralarile birlikte mukCır Komisyona gel-
meleri. (2340) 1-4 

• • • 
l - 3.4.939 tarihinde ihale edileceği ilin edilmiı olan 

2 adet dizel lokomotifi eksiltmesi görülen luzuma binaen 
tehir edilmiştir. Eksiltme, şeraiti sabıka dairesinde 20.4.939 
perşembe günü saat 14,30 da Kabataşda Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

n - Muhammen bedeli sif İzmir 5400 lira, muvakkat 
teminatı 405 liradır. 

Hl - Ekıiltme iıtirak etmek isteyen firmaların fenllt 
teklif mektuplarını eksiltme gününden evvel Umum Mü
dürlükte tuz fen Şubesine vererek vesika almaları muk
tazidir. 

iV - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaikle % 7 ,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve mfinaka.saya iştirak vesıkasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların ihale günU eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (2276) 2-4 

• 

Açık Eksiltme 
Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından : 

sz 

Cinsi 
Heyeti umumiyesinin 
Muhammen tutarı 

---- ----
Dekorasiyoıı işi 2586 Liradır. 

(Yeni binanın numune ve reıimlerine göre Perde, Stor, Kornit ve 
ıair Dekorasiyonu~a aid bilcümle işin imali yerlerine vaı.ı) 

ilk Teminatı : 194 Liradır . 

İhale : lS.4.1939 Cumartesi Saat : 10,30 da 

l - BtlyGkdere Bahçeköyde bulunan Ormaıı FakOlteai yeni 
Binasının Yukarıda izahatı yazılı Dekoraıiyon işi (1) Şartname ile 
ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme İıtanbul Villyeti Defterdarlığı Muhasebe Mtıdür· 
lütü Dairesinde 15.4.1939 Cumarleıi günü yukarıda yaz.ılı saatte 
toplanacak olan Fakülte Mubayaat Komisyonu huzurunda yapıla· 

caktır. 
3 - Eksiltmeye ittirak etmek isteyenler Muvakkat Teminatla· 

rını Maliye V eı.neıine yatırdıklarına dair makbuz.la timdiye kadar 
Resmi bir Müesseseye Dekornsiyon işi yapdıklanna dair tasdikli ve· 
sikayı hamil olmalan ve 2490 ıayılı kanunda yazılı evaafı haiı bu· 
lnnmalan. 

4 - Şart nameyi ve yapılacak itlo numune ve resimlerini ve 
Fakültedeki ynlerini görmek iıteyenler tatil gftnleri hariç her glln 
BQyükdeıe Bahçekl:Sydeki Orman Fakültesi Mubuebeııne milra· 
caatlan. (2081) 3-4 

T 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Cinai Mıkdarı Tahmini tutarı Muvakat teminat 

% 7,~ 
----- ------ - - --- --

12 punto harf 150 Ka-. 800 lira 60 lira 
16 " " 250 Kg. 
Açık ekıiltmeai 31.3.939 gihıii 1&at 15 de baaımevimiı.de yapı• 

lacak olan cinı ve miktr.rı yukarda yaıılı harfler i~in iıteldi zuhur 
etmediğinden a~ık eksiltmenin 12.4.939 çarşambll güoü ıaat 15 e 
bırakıldığı ilin olunur. (2187) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudieation et dıa 

Cabier des Chargeı Joura Heares d"adjudieat. eatimatif proviaoire 
--~·----------~------------------,__ _______________________ .._ ____ ._.. _____ =-----------------------
A) Adjudications au Rabais - - ~ 

Constructlons - R~paratıons -Trav, Publlc~a16rlal de Conetructlon-Cartographle 

R,p. bat. lyeee garçons i.it (aj.) 18~8 18 142 - Com. Ach. lycee garçonı lıt. 15-4-39 10 -
,, ,, Gre a gre 1127 90 165 - S tation lu tte agrieole Bornova 20-4-39 11 -

Constr. mur et c!6ture en fıl de fer Publique 981 12 Vil. Zonguldak 12-4-39 il -
Repar. batisse Douane 

" 
548 16 41 il Dir. Trav. Pub. Zonguldak 18-1-39 15 -

Cooıtr. batıue Station vaccination poar ,, 1200 - Kaymakamat Bünyan 24-4-30 16 -
2 taureaux d'etc.loa 

Repar. au lyeee Kayseri 
" 3160 - ~37 - Dir. Culture Kayseri 14-4-3g 14 -

Prodult• Chlmlques et Pharmaceutlquea-lnatrumante Sanltalrea-Fournlturo pour Hopltaux 

Articleı sanitaireı : 27 lots (Cah. eh. 
P. 307) 

Instrumenl• de pbysique : 3 lots (aj.) 
laatrumenb de ehımıe 6 lots (0tj.) 
foatruments medicaux et produıta phar-

maeeutiques : 77 lota (aj ) 

Pli eaeh. 

Puhlique 

• ,, 

61350 -

630 -
376 -
387.3 -

ElectrlcltA-Gaz-Chauttaga Central (lnstallatlon et Mat6rlel) 

lnalal. elcctr. 
Ampoulcs Goliad 220 x 500 watt: lfOOp. 

id. Edison Normal "14. 26 volt et 20 
watt: 500 p. 

loıtal. eleetr. muıee pala is T opkapı 
Tt'aV. montage. peioture ete. de poteaux 

en fer, loeomobile ete. pour in.tal. 
electrique 

Publiquo 

Gre i gre 
Pli each. 

4725 92 
2340 -

4998 95 
2976 -

Hablllement -Chaussures - T5ssus - Culrs 

Peau de veau : 20000 dem. 2 
To.le grise: 2000 m. id. blaoche pour 

doublure : 3300 m. 
Toile pour tailleur: 132CO m. 
Toıle nevresim : !:.1533 m. 
T uile pour housıe de lits et oreiller: 64j 12 m. 
Eıııiue·maio : t>O.l p. - essuie-corp• pour 

bain : 435 p. - ehcoıiseı blanchcs: 60 p. 
Chauısurcs blanches en eaoutehoue : 250 

pairt:S - ehaussures pour foot balı : 50 
paneı - id. pour athletes : 25 pairea 

Habııa pour subdterne : 20 eompletı -tou
loume pour travail: 15 p. 

Confection habıls : 45·60 eomplets 
Habıta pour aubalterne: 67 compl~ta 

Gre a a-re 
Pli cach. 

Gre a gre 
,, 

Pli cach. 
Publique 

,, 

,, 

1320 -
8480 -

3050 56 
lem. 1 16 

1225 15 

1025 -

537 50 

Gre a gre 315 -
Publıque lap. 17 60 

4317 50 

47 25 
27 20 
290 50 

354 44 
175 50 

375 -

99 -
636 -

457 58 
1742 -

92 -

76 15 

40 50 

47 25 
88 5.J 

- -
Com. Ach. Min Def. Nat. Ank 2l-~-39 15 -

Com.Ach.Eeole lngenieur Gumuşsuyu 24-4-39 14 -

" Dir. Veterinaire Vil. l1t. 
,, 2.t-4-39 ı 4 -

24-4-39 15 -

Com. Aeh. Corps Arm~e Kayseri 18-4-39 Hi -
lere Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaşa 26-~-39 IO 30 

Dir. Trav. Pub. lıt. 
Munieip. Keşan 

Com. Aeh. Comm. Gend Gedipaşa 

" 
,, 

Com. Acb. lnt Tophane 
,, ,, 

Com. Aeh. Comm. Gen Gend. Ank. 
Dir. loıtitut Sup. Agrie. Aok. 

,, " 

,, ,, 

Com. Aeb. Lyeee Galatasaray 
Com. Aeb. Eeole lng. Gümüşsuya 

10-4-39 14 -
24-4-39 16 -

14-4-39 14 -
22-4-39 11 -

11-4-39 
11-4-39 
25-4-39 
22-4-39 

14 30 
14 30 
10 -
10 -

22-4-39 ı 1 -

224-39 12 -

12-4-39 14 -
24-4-39 15 -

~eublemunt pour Habltatlon et Bureaux -Taplsser~c::__ 

Rıdcaux bleus : 34 p. Gre a gre Com. Acb. lnt. Tophane 
Table de bureau: 1 p. - tablc : 3 p. - eta· ,, 443 - 66 45 Com. Ach. Eeole Sec Jnd. Göıtepe 

14-1-39 15 30 
10-4-39 14 -

gere: l p. - armoire pour do11ier : 1 p. 
armoire iı tiroiu : 1 P• 

Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

Doısıers, gomme a eff .. eer, punai .ı. es, pla- Gre a ıre 
tre allemand, equcrre ete. : 34 lota 

Dlvers 

Fil barbele : 7000 m. 

" " 
2üUO m. 

Poida de diff. kilos 
Çourroie ı\ clouı gros : 1606 m. 

,, ,, ,, mince Rapide et Excel• 
ıior: 600 m. 

Macbine iı. percer lea rails : 30 p. - ma
ehine a main iı ae ıer leı railı: 12 p. 
inatr. pour elargir ou re11erer leı 

rails: 30 p. 
Basculc en fer de 250-300 k. : 1 P• - id. 

de 2000 k. : 2 p. 
Capaulea : 20000 p. 
Saca en toile : 69 p. • boitu en ılae horl

zontalea : 7 p. 
Tuyau en fer de 20 mim : 800 m. - id. de 

50 mm: 500 m. 
Vanne de dıstributioa de 150 m/m : 10 p. 

id. de 200 m/m : 5 p. 
Confectıon voıle 

Boucleı pour ceintures : 200~0 p. 
Poteaux pour tentes: 5 lots. 
Moteur abaorbent du petrole: 1 p. • dy

namo : 1 p. - pompe a eau : 1 p. 
Loealion prairie: 1300 deunums 
L'adjudie. qui devait avoir lieu le 10·4-39 

pour l'acbat de 1able kuvar1it a eti 
annulee 

loıtrumenlı de mesure et control pour 
le local de chaudiere 

Gre i gre 
,, 
,, 

Publıque 
,, 

,, 

• 
,, 
n 

,, 

" 
Gre a gre 

" ,, 
Publique 

Pli eaeb. 

Pil eaeb. 

491 67 

164 25 
60 -

164 2S 
2~03 37 
807 30 

4200 -

975 -

320-
600 -

1950 -

210 -

790 -

6500 -

9500 -

73 75 

24 64 
9 -

24 84 
210 22 
60 54 

Com. Perm. Municip. fııt. 

Com. Perm. Municip. Ist. 
,, ,, 
,, " 

Com. Adı. Eeon. Monop. Kabatacbe 

" 
,, 

10-4-39 14 30 

10-4-39 
10-4-39 
10-4-39 

26 4-39 
26-~-39 

14 30 
14 30 
14 30 
15 -
15 30 

315 - tere Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaşa 28-4-39 10 30 

73 13 ,, " 284-39 10 30 

24 - Com. Ac:h. Comm. Gend. Gedikpaşa 14-4-39 14 -
45 - in~. en Cbef Bauio Houiller Eregli 17-4-39 15 -

580 75 Vil. Zonguldak 26-5-39 14 -

146 25 lere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 26-4-39 10 30 

18 - Com. Aeh. Surveil. Donan. lat. 
Com. Aeh. Int. Tophane 

" ,, 
59 25 Com. Aeh. Ecole log. Gümüşıuyu 

8-4-39 11 -
l 1-4-39 14 -
11-4-39 15 -
24-4-39 15 15 

488 - Com. Ach. Comm. Milit. lst Fındıklı 25-4-39 15 -
Com. Aeh. Dir. Gen. fab. Mil. Ank. 

712 50 Dir. G~n. Aff. Elect. lı•. ~9 US-

Müteahhitlerin 

Cumarteıi 8.4.939 ,, 
Kaptıkaçtı otomobili (Bursa Marnos yotittirmc Mld.) N° 
Elbise dolabı (M. M. V.) No IO 6 v 
Garaj, mutbak ve çamaşırhane inşıı ve teıilllh (Anlr· 

No 1006 
• Çam oduı u (İzmir Orman Çevirge Müd.) No IOIO O 
Su tesisatı için boru ferşıyatı v. s. (Buca Belcd.) No 101 ı 
Alalı ve cer.ayı tıbbiye (Devlet Hava Yolları U. Müd) No 
Koyun eli (lzmir Emrazı Sariye haıt.) No 1014 
• Hurda uç ve demir (Trabzon Vakıllar Müd.) No 1014 ~ 
Bnrut depolarıaa paratoner tesisatı (Ank. İnbiHrlar MOd·~oıf 
Karaman Gazi okulu dış aıvası (Konya Kültür Dir.) No 

Memento des 

Sıımedi 8.4.939 

Auto (Dir. Prod. Merinos iı. Bursa) No lOOı 
Garde-robe (Ministcre Def. Nat.) No 1006 rJ' t.!• 
Conıtr. ıarage, cuisine et buanderie (Vilayet Ank.) No 1 ~ 
• Boiı de upin (Oir. Forl:b lzmir) No 1010 ıoıl '~ 
lnstall. tuyaux pour adduetion d'eau (Munictp. Bu.:a) No ~ 
Pıoduits pharmaeentiques et instrumenll (Dir. Voie Aer 

No 1011 oıJ 
Vıande de mouton (Hôpilal Malad. Contng. lzmir) No 1 
lndall. paratonnerre dep6t de poudre (Dir. Mooopoles Anlı·) 
R~pRr. bat eeole Gazi (Dir. Culture Konya) No 1016 

b) 

İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 1 
Paraya çevrilmesine karar verilen hane eşya•~ " 

rinci açık arttırması 8 nisan 939 tarihine tesadüf e \~ 
martesi günü saat 12,30 da Pangaltıda Baysungur ... JJ 
da I09 No. lu hanede yapılacak ve kıymetlerinin yv d 
miş beşi bulmadığı surette ikinci açık arttırmasıoıJI 
san 939 tarihine tesadüf eden çarşamba günü •1°' 
ve saatte yapılacagı ildn olunur. 

* • • Paraya çevrilmesine karar verilen masa, 
ayna vesairenin birinci arttırmasmın 10 nisan 93'} 1 
tesadüf eden pazartesi günü saat 10 dan itibare0

0 nede Boğazkesen kışla altında 335/345 No. lu d dl 
paraya çevrilecek ve kıymetlerinin % 75 ini bulııı~ 1 
dirde ikinci açık arttırmasının 13 nisan 939 tarih10

, 

düf eden perşembe günü aynı mahal ve saatte '11 

ilin olunur. 

İstanbul C. Müddeiumumıliğindeı.ı : ., 
İstanbul cozaevinc ziy ret için gelenlerin ilzerleri0;, 

masırıda butuııup emanotcn alınan ve idareye teBlını 8 

uzun zamandır sahipleri belli olmayan ve wubafttıası ~ 
mucip ve kıymetten dü§ınesı melhuz bnlunarı çakı, bt9J! 
tal, ka~ık ve ip gibi muhtelif eşya bilınüzayede ıo.4· 
zartesi günü saat J 4 de satılacağuıdan talip olanlar;, 
nahuıedde umumi hapishane bıııa~ında idareye Pl 

il~n olunur. 

Üsküdar İcra Memurluğundan : ,1. 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilOS ...... ,_, 

rar verilen elektrik marka radyo ve gramofon 11 t 
tarihine ınüsadif salı günü saat 15 ten 16 ya kad~ 
darda Bıt pazarında satılacaktır. Yüzde yetmiş beJ;f 
madığı takdirde satış 14 nisan 939 tarihine müs• 
günü aynı saat ve aynı mahalde satılacağından 
ona göre mahalinde hazır bulunacak memuruna tfJ 
ları ilan olunur. 

G.,ıt 
imtiyaz. sahibi ve yazı iıleri Direktörü: hmail 1 

Baııldıtı yer : Merkez Baaımevi Galata 


